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l. Diketahui A = {1,2,. .. , l0}. Diberikankalimat-kalimat berikut:
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Kerjakan perintah-perintah berikut :

(a.) Tulislah kalimat-kalimat tersebut dalam bahasa sehari-hari. '

(b.) Ingkarilah kalimat-kalimat tersebut. V Aau
A Aan

(c.) Tentukan nilai kebenaran kalimat-kalimat ingkaran tersebut.

2. Diberikan kalimat-kalimat berikut :

(i) Tidak ada rnahasiswa MIPA yang bebas narkoba.

(ii) Beberapa mahasiswa MIPA tidak bebas narkoba.

(iii) Semua rnahasiswa MIPA bebas narkoba.

Kerjakan perintah-perintah berikut :
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(b.) Ingkarilah kalimat-kalimat tersebut.

(c.) Nyatakan dalam kalimat sehari-hari kalimat-kalimat ingkaran tersebut.

3. Perhatikan reaksi kimia berikut :

Buatlah model sistern persamaan linear untuk mencari xl sampai dengan x7 agar

reaksi kimia berjalan seimbang. 
i "

4. Banyaknya populasi bakteri pada waktu / dinyatakan oleh P(t) - Poat, dengan Po

menyatakan banyakrrya populasi awal dan a suatu konstanta. Setelah 2 jam terdapat

400 bakteri dan setelah 5 jam terdapat 25600 bakteri.

a. Tentukan banyaknya populasi awal dan nllai a. A ' 'tt i ')"t

b. Dalam periode waktu berapa, populasi menjadi dua kali lipat?

c. Gambar grafik P versus / untuk /:0 sampai t:5 jam.

5. Jelaskan yang Saudara ketahui tentang perbedaan antara:

a. Lingkaran dengan Ellips

b. Parabola dengan Ellips

c. Lingkaran dengan Parabola, dan

d. Ellips dengan Hiperbola

6. Terangkan mengapa luas lingkaran dengan jari-jari R adalah

n^ Zrc
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T.Kecepatan/laju sesaat gerak partikel mendasari konsep turunan/derivatif. Berikan

penjelasannya!
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